
Július közepétől egy újabb 
csapat diák tehette próbára ma-
gát a munka világában. Négy 
tár sam, Bodnár Ber ni, Kónya 
Vivi, Szabó Zsófi és Mikovics 
Ákos velem együtt tapasztalhat-
ta meg milyen valójában a nagy-
betűs élet az IKSZT keretein be-
lül. 

Ráébredtünk a tényre, hogy a 
szü leinknek mennyit kell dolgoz
niuk, robotolniuk, hogy a tőlük 
telhető legtöbbet, legjobb élet
szín vonalat biztosítsák nekünk, ne 
szen vedjünk hiányt semmiben. Ezért 
mind annyian hálásak vagyunk. Há
lán kat most csupán annyival tud
juk kifejezni, hogy a néhány hét alatt 
megkeresett pénzből magunknak vá
sárolunk ruhaneműt, magunkat isko
láztatjuk be, megkímélve a szüleinket 
a kiadásoktól.

Hétfő reggel, mikor megérkeztünk 
a munkahelyre, ré gi ismerős arcokkal 
találkoztunk, akikkel utoljára talán ál
talános iskolában beszélgettünk, jó 
volt felélénkíteni azokat a kapcsolato
kat. Újra szóba elegyedtünk, átbeszél
tük a kimaradt években történteket, 

megismerhettük mindannyiunknak 
egy másik oldalát is, miközben se
gítettük az Önkormányzat munká
ját. Megismertük egymás megrög
zött hétköznapi szokásait, így azt is, 
ho gyan lehet a májkrémes zsömléhez 
felvágottat enni, hogy milyen jó kéz
ügyessége, kreativitása van egyesek
nek. Rájöttünk arra, hogy szere
tünk festeni, és korunk ellenére 
még mindig nem nőttünk fel tel
jesen.

Érdekes munkafolyamatok tet - 
ték színessé ezt a három hetet. 
Történeteket olvastunk, gépel-
tünk, ezzel is segítve a Buji 

Szem  le szerkesztését. Foglal-
koztunk még a XII. Lecsó
főző Falunap szervezésével, 
bo rítékokat címeztünk meg, 
kéz besítet tünk. Színesebbé, 
dí szesebbé tettük a munkahe
lyi épületet külön böző kézmű ves 
mun káinkkal. Ákosnak köszönhe-
tően újratelepített, megbízható 
szá mítógépeket hagyunk magunk 
után a falubeliek és az interne
tezni vágyók számára. Egy cikk 

kere tében kipróbálhattuk az újság
szerkesztést, cikkírást is. Mind
ezek mellett ifjúsági programok
nak voltunk szerves részei, és pro
jektfeladatokat valósítottunk meg, 
ezek által sikerült elérni azt, hogy 
jó kedvvel, vidáman tudtuk végig
csinálni a részünkre álló időt.

Ám mindez, a jó hangulat, a vi
dám, emlékezetes percek nem jö
hettek volna létre Mikovicsné Ma-
ca néni nélkül, aki nap, mint nap 
ámulatba ejtett bennünket kirobba
nó formájával, rengeteg energiájá

val. Sok mindent köszönhetünk még 
Gréta néninek is, aki kitartóan buzdí
tott bennünket, hogy bírjuk még a sze
szélyes időjárást, és egymás néha ösz
szeférhetetlen személyiségét elviselni. 

Köszönjük a Buji Önkormányzat
nak a lehetőségét, hogy újabb élmé
nyekkel gazdagodtunk, újabb mara

dandó emlékeket szerezhettünk, és 
bí zunk benne, hogy jövőre – ha lesz 
még diákmunkára lehetőség, igény – 
újult erővel részt vehetünk majd ben
ne, és további élményeket, boldog 
per ceket zsebelhetünk be.

Hajdu Alexandra

 XXII. évfolyam, 8. szám  •  2014. augusztus Ára: 80,– Ft

Diákmunka az IKSZT-ben

Falusi meghívók borítékolása

Életképek gépelése

Vidám hangulatú kézműves foglalkozás
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Megújult a református templomunk

Sikerült felújítani a parókia épületét, templomunk torony és hajórészét. 
Nemsokára befejeződik a torony rész előtti lépcső és korlát felújítása. 

Az önkormányzat és a hívek összefogásának ezen a területén is értékteremtő munkája rajzolódik ki.

Akár „ünneprontás”, akár nem, az új – 2014/15. tanév nyitánya már eszünkbe jut, egyre többször.
Néhány időpontról szeretném tájékoztatni tanulóinkat, a kedves szülőket:

⇒  Javító és osztályozó vizsga 2014. 08. 27., 8.00 óra (külön értesítést kap minden érdekelt)
⇒  Ünnepélyes tanévnyitó 2014. 09. 01., hétfő 7:30 óra
⇒   Előzetes tankönyvárusítás nincs, a tanulók az első héten kapják meg a tankönyveiket.

Akinek csekken kell befizetnie a tankönyvek árát, az tegye meg augusztusban.

Kellemes feltöltődést a maradék nyári szünetre!

Munkácsiné Kolozsi Katalin igazgató

Hírek, információk az iskola tájáról
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Már csak néhány hét és 
meg kezdődnek az óvodai min
den napok. Ezúton értesítünk 
mindenkit, hogy az óvoda 2014. 
augusztus 25-én (hétfő) nyit, 
a gyerekeket már az új óvodá
ban fogadjuk. Az összevont cso
port a főbejárat melletti első te
remben fog beindulni. A leendő 
kiscsoportos és bölcsődés korú 
gyerekeket szeptember elsején 
várjuk nagy szeretettel. 

2014. augusztus 27-én 17:00 
órá tól szülői értekezlet tartunk. 
Elő ször összevont értekezlet ke
retében a 2014/2015. nevelési 
évben bekövetkezett főbb válto
zásokról hallhatnak fontos infor
mációkat, majd a szeptembertől 
óvodánkba járó gyerekek szülei 
a beszoktatásról, az óvodai élet
ről, a napirendről, hetirendről, 
szo kásokról beszélgethetnek a 
csoportvezető óvónőkkel. 

A 2014/2015. nevelési évre 
a csoportok beosztása a követ-
kező:

Óvoda – bölcsődei csoport

Óvónők:
Czeglédiné Hudák Zsuzsanna
Harkály Gyuláné

Dajka:
Kolozsi Sándorné

Gyerekek:
Bakos Gergő
Csáki Levente
Harkály Luca
Hegyes Simon
Hrabina Ákos
Kató Eszter
Kónya Hanna
Kovács Eszter
Kozma Noémi
Molnár Kristóf
Orosz Kamilla
Sebestyén Levente
Tóth Dóra
Varga Erik
Virág Dorka

Kiscsoport

Óvónők:
Csatlós András Zsoltné
Molnár Andrásné

Dajka:
Orosz Lászlóné

Gyerekek:
Balogh Balázs
Bancsók Bence
Bancsók Noel
Bodnár Réka
Csikós Kiara
Frank Zsombor
Henyusz Benett
Horváth Dorina
Horváth Lilla
Lakatos Ibolya

Lakatos Károly 
Lakatos Márk
Lipkovics Attila
Nagy Jenő
Pongó Levente
Prokop Réka
Rácz Dzsenifer
Szabó Éva

Középső csoport

Óvónők:
Imréné Horváth Edina
Szabóné Fekete Ágnes

Dajka:
Balogh Zoltánné

Gyerekek:
Augusztin Jázmin
Bancsók Attila
Bancsók Viola
Bodnár Roland
Csikós Árpád
Erdei Zsolt
Horváth Boglárka
Horváth Máté
Inzsöl Lili
Jóni Ketrin
Kocsis Adrián
Kocsis Leila
Krakonperger Balázs
Kubik Réka
Nagy Maja
Rácz Patrik
Radó Judit
Szilágyi Petra

Tóth Csaba
Tóth Roxána

Nagycsoport

Óvónők:
Fazekasné Kató Mária
Halász Melinda

Dajka:
Mészáros Csabáné

Gyerekek:
Barna Fanni
Dorcsák Krisztián
Durányik Dóra
Farkas Hajnalka
Imre Gergő
Kanalas Krisztián
Krómer Jázmin
Molnár József
Nagy Amanda
Oláh Máté
Orosz Dominik
Orosz Márkó
Ördög Béla
Radó Erzsébet
Radó Julianna
Sárosi Eszter
Szabó Emőke
Szentpéteri Bianka
Tudlik Jázmin
Vaszil Doren

Kellemes kikapcsolódást, szép 
nyarat kívánok a hátralévő időre!

Harkály Gyuláné

OVI HÍREK

Nem kell rögtön rosszra gondolni, csupán a Vidék fej
lesztési Minisztérium tanyavillamosítási pályázatán nyert 
összegből villamosította tanyaépületét a tulajdonos. Ez zel 
a beruházással Buj község egyik tanyavilága vált kom for
to sabbá, élhetőbbé.

Augusztus 2-án ünnepélyes keretek között került átadásra 
a kiépített hálózat. Meghívott vendégeink között voltak a 

csa ládtagokon kívül községünk polgármestere, Czigándi 
And rás (kivitelező) kedves feleségével és munkatársaival, 
ba rátok, ismerősök. A jelképes kulcsátadást követően baráti 
beszélgetésre és szíves vendéglátásra került sor.

A meghívott vendégeknek köszönöm a jókívánságokat és, 
hogy megtiszteltek jelenlétükkel.

Hudák Károly

„Kigyulladt” a Kóborló-tanya

Polgármester úr üdvözlő beszédeA projekt bemutatása Jelképes kulcsátadás



Egy év eltelt, és megint útnak indultunk a Megyei 
Nyugdíjas Szövetség szervezésében két busszal június 
30tól július 4ig 5 napra Bujról 8 fővel. 

Nyíregyházi indulással az országot elhagyva Nagykároly felé 
ha  ladtunk. Sok kis települést és várost hagytunk el az út folyamán. 
Késő délután érkeztünk Szendelakra, 
ahol már vártak a szerető házigazdák 
pálinkával és kaláccsal. Egy éjszakát 
itt töltöttünk, és másnap a finom regge
li után útra indultunk Csík somlyó felé. 

Hargita megye része Csíkszereda 
1959 óta. A katolikus vallás székhelye, 
híres Mária kegyhelye, minden pün
kösdkor itt zajlik a híres csíksomlyói 
búcsú. A régi kegytemplomát a feren
cesek építették az 1400as években, a 
mai templom a Boldogasszony tiszte
letére épült, a Madonna szobra fafara
gó-művészet remeke.

Utunk a református templomba ve
zetett, előadást hallottunk a templom 
tör ténetéről, a kántor énekelt és orgo
nán játszott, majd elénekeltük a ma
gyar és a székely himnuszt, és együtt 
elimádkoztuk a Mi Atyánkot. Megha
tó volt.

Még ezen a napon Kovászna me
gyébe látogattunk a Székely Nemzeti 

Múzeumba, ahol Gábor Áron szobrát és Gyárfás Jenő képtárát 
tekintettük meg. 

Utunk ezután Brassó felé vezetett, ahol két éjszakát töltöttünk 
családoknál. Másnap reggeli után a Cenk hegyre siklóval men
tünk fel. Csodálatos látvány tárult elénk a magas hegyek között. 
Brassó, Erdély délkeleti részén a Cenk hegy lábánál fekszik, több 
patak halad át rajta. Szent István a hegyre építette a várat, a tatár
járás idején városfalat építtetett, de a török szultán leromboltat

ta, melyet Hunyadi János 1455-ben új
jáépíttetett, ma is több része épségben 
megmaradt a bástyának. A várost több
ször felgyújtották, kifosztották, föld
rengés és tűzvész pusztította. A híres 
fekete evangélikus templom szász falai 
azóta is feketék. A templomban találha
tó a Hunyadi címer, valamint a szentek 
képei. A templomot díszíti még anató
liai szőnyeggyűjteménye, melyet szász 
kereskedők ajándékozták az egyház
nak. Segesvári mester ajándéka a ke
resztelő-medence, szentségtartó és ke
hely.

Utunk az 50 kmre található Sinaia
ra vezetett, mely híres téli üdülőhely 
a déli Kárpátokban. Híressége a Peles 
kas tély, melyet I. Károly román király 
építtetett, 1883-ban szentelték fel. A 
kastély 160 szobával, 30 fürdőszobá
val, több bejárattal, lépcsővel rendel
kezik, valamint 60 fő befogadására ké
pes színházi terem található venne. A 
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Székely Múzeum

Evangélikus templom

Csíksomlyó

Erdélyben a Keleti Kárpátokban,
a Hargitán és a Fogarasi- 

havasokban jártunk



román forradalom után megnyitották a turisták 
számára. 1953 óta múzeumként működik.

Az ötödik napon – reggeli után – ha zafelé még 
megtekintettük Brassóban a helyi Tájházat. Sok 
kis települést és várost hagytunk el. Segesvárra 
érkeztünk, mely Maros megyében ta  lálható. 
1999 óta a Világörökség része. A Várhegynek 
14 bástyája volt, melyből 9 maradt meg. Itt vá
lasztották meg I. Rákóczi Györ gyöt erdélyi fe
jedelemmé. 

A híres zenélő órán a 12 apostol ezüst szob
ra „sétál” körbe. Ma múzeum van benne. A se
gesvári csata itt volt, emlékére itt áll Petőfi Sán

dor emlékműve, melyre mezei virágból csokrot 
készíttettünk és elénekeltük a Himnuszt.

Utunk során nagyon sok ortodox templo
mot láttunk. Az öt nap alatt sok szép látnivaló 
volt, egy kicsit elfáradva, de élményekkel tele, 
szerencsésen megérkeztünk Nyíregyházára az 
esti órákban.

Lejegyezte: 
Oláh Miklósné

2014. augusztus

Petőfi emlékműPeles kastély

Ortodox templom

5

Védőnőként nemcsak a váran
dós gondozás, a csecsemő- és kis-
gyer mekgondozás, valamint az is
kola egészségügyi munka a felada
tom, hanem a nővédelem is.

Ezért is igyekeztem megszer
vezni 2013 augusztusában a mam
mográfiai szűrővizsgálatra (emlő
szűrés) az ingyenes utaztatást, va
lamint 2013 októberében az egész 
napos nőgyógyászati rákszűrést. 
Úgy éreztem, hogy van rá igény a 
la kosság részéről. Kezdeményezé
seimet Polgármester Úr maximáli
san támogatta. Az önkormányzat felkérte Dr. Hajnal Melinda szü
lés-nőgyógyász szakorvost, aki nagyon készséges volt. (Ő bizto
sította az asszisztenst és az eszközöket is.) Mivel reménységen 
felül magas volt a megjelenés (44 fő) úgy gondoltam, hogy az 
idén ismét meg kell teremteni a lehetőséget ahhoz, hogy minél 
több nő, anya, nagymama helyben tudja elvégeztetni a nőgyó gyá-
sza ti rákszűrést. Május 12-én 37 fő élt a lehetőséggel, az önkor
mányzat támogatásával, hisz a költségtérítést az önkormányzat fi
zette a doktornő számára.

Sokan örültek a lehetőségnek, többek között azok, akiknek 
nem kellett egy nap szabadságot kivenniük, hiszen így fél vagy 
egy óra alatt sikerült elintézni. Úgy gondoltuk, hogy félévente 

megismételjük, így legalább 75–80 
fő részére biztosítjuk a lehetőséget 
a méhnyak rákszűrésen való rész
vételhez. (Míg havonta volt nő-
gyó gyászati rákszűrés, akkor is kb. 
ennyi volt az éves megjelenés.)

Júniusban a mammográfiai szű
résen 21 fő igényelte az ingyenes 
szer vezett utazást, amit ismét az 
önkormányzat buszával oldottunk 
meg. Sokan úgy gondolták, hogy 
mindenkinek saját érdeke, hogy 
elmen jen a különböző szűrővizsgá
latokra saját egészsége érdekében.

– Ez így is van. – Viszont, ha kapnak egy kis ösztönzést, egy 
kis segítséget, talán többen élnek a lehetőséggel. Néhányan kö
szönetüket fejezték ki, amiért segítettünk, megszerveztük.

Szeretném én is megköszönni Polgármester Úrnak a pozitív 
hozzáállást és támogatást, valamint az önkormányzat dolgozói
nak, akik segítettek a szervezésben és a lebonyolításban.

A község vezetőinek nagyon fontos a lakosság egészségének 
megőrzése. Hiszen az idejében felfedezett rák nagyobb eséllyel 
gyógyítható, ezt valamennyien tudjuk.

Remélem a következő alkalommal még többen élnek majd a 
le hetőséggel.

Kiss Józsefné védőnő, önkormányzati képviselő

„Nők egészsége, családok egészsége”
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– A strand előtt a végállomáson nagy tömeg várta a buszt. 
Köz  tük egy csodálatosan szép fiatal lány. Minden férfi szem 
rászegeződött, a riválisok, a többi nő is irigykedve nézték. A 
buszvezető minden ajtót egyszerre nyitott. A lány a hátsó aj-
tót vá lasztotta, a közel tizenöt férfi is. Féltem, hogy felbil-
len a busz.

– Bemutatom Lacit, mondta a lány. Még a hó alól szed-
te, de februárban én voltam az első a városban, aki hóvirá-
got kapott. Tudja mi vel kötötte át, azokkal a hajszálakkal, 
amit a tincseimből tit kon gyűj-
tött. Ugye egy kicsit érzelmes az 
egész, de az a csokor tart ben-
nünket össze még ma is.

– Mindennap megyek a kór-
házba, ebben a hőségben is, 
ami óta az asszony bekerült. Valamikor nem hittem vol-
na, hogy ennyire hiányozni fogunk egymásnak. Pedig volt 
olyan idő szak is, hogy egy időre távol is kerültünk érzelmi-
leg egymástól. De hát több volt a jó, mint a rossz. Zavartan 
haj totta le a fejét, a kis virágcsokrot egyik kezéből a másik-
ba tette. Tud ja, a kertünkből viszem.

– A váróterem egyik áporodott sarkában egy öregember 
szu nyókált édesen. Ruhája pecsétes, rojtos, inge mocskos, 
cipője széttaposott, ő maga mosdatlan. Jól öltözött urak, 
ele gáns hölgy sietnek át a várótermen. Valamilyen konfe-
renciára, értekezletre mehetnek. A nő lemaradt, pénz du-

gott az alvó zse bébe. Társai sürgették, nem értették az egé-
szet. Az öreg az állomás védettségébe merülve aludt to-
vább, álmában mosolygott, lehet, hogy régen látott lányá-
ra emlékezett.

– Nincs pénzünk se táborozásra, se strandra, mondta 
kér désemre határozottan a gyerek. Anyu egy áru házban 
dolgozik, én vagyok a beteg nagypapával. Most is ebédet 
viszem neki, együtt eszünk, játszunk, beszélgetünk. Olyan 
jó vele lenni.

– A fülledt melegben egy lé-
lek sem járt az utcán. Az orvo-
si váróban rajtam kívül csak egy 
anya várt két gyermekével. A 
síró kisebbikkel az anya hamar 
bement a rendelőbe, a nagyobbi-

kat, az úgy hatéveset rám bízta. A gyerek nagy csillagszemé-
vel egy darabig riadtan mustrálgatott, majd szipogva rám 
kérdezett. Ugye bácsi, Te nem félsz? Megnyugtattam, látha-
tóan ő is megnyugodott.

– Késő este sokáig csengettek. Bosszús voltam, majd 
meg enyhültem, amikor jó barátomat köszönthettem. Hoz-
tam egy kis meggyet, meg barackot, na nem azért, mert a 
kutyának sem kell. Mit csináljunk ennyi gyümölccsel, ször-
nyülködtem. Ki rakjon el, – nem mondtam, csak gondoltam 
– hisz anyám és anyósom is régen meghaltak.

Oláh Gábor

ÉLETKÉPEK

A nyár hét pillanata

Született:   Anyja neve: Házasságkötés:

2014.03.12. Huncsik Botond Fedor Anita 2014.05.30. 
2014.05.02. Csorba Eszter Csáki Ágnes      Frecska Barbara  –  Tornai Pál 
2014.05.10. Zsidai Kristóf Zsidai Jusztina Diána 2014.06.21. 
2014.05.28. Gáspár Dominika Zsigó Mária       Kontrák Anita  –  Tornai Dávid
2014.06.12. Csáki Patrik Mátyás Szilvia 2014.06.21.
2014.06.15. Szloboda Béla Czomba Gabriella      Matolcsi Anett  –  Kecskeméti Lóránt
2014.07.02. Janovics Péter Balogh Tünde

Elhunytak:

Krakonperger Péter Kossuth u. 83. 83 éves
Nagy Zoltán Táncsics u. 1. 52 éves
Wittner Éva Rákóczi u. 32. 56 éves
Dankó Jánosné sz.: Román Valéria Liliom u. 52. 64 éves
Pető Jánosné sz.: Mezősi Margit Kossuth u. 9. 79 éves
Koczkás Lajos Gávai u. 32. 76 éves
Kotesz Gyuláné sz.: Kerülő Veronika Rákóczi u. 13. 88 éves

AnyAkönyv
2014. május 1-jétől 2014. július 31-ig
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Július második hetében 
elkezdte felkészülését a kö-
vetkező szezonra a bu ji csa-
pat. A heti két edzést Ho
monai Csaba dirigálja, az 
edzés látogatottság a munka 
és egyéb elfoglaltságok mel-
lett elfogadhatónak mond-
ható. 

Három edzőmérkőzést ját-
szott csapatunk a nyári fel
készülés alatt. Elsőre Gá va-
vencsellőt 8:5-re gyűrtük le, 
majd Nyírturától 4:3-ra, Ti-
szadobtól 2:1-re kaptunk ki. 
Ha a felkészülési mérkőzések eredmé
nyeit nézzük, akkor lehet, hogy valaki azt 
mondja nem túl meggyőző, de a játékos 
keret mindegyik mérkőzésen 18 fő volt, 
ami úgy gondolom, hogy szezon előtt 
min denképp bíztató.

Nézzük kik is az új arcok az öltöző
ben. Radó Zoltán és testvérét Radó Gézát 
senkinek nem kell bemutatni régi moto
rosnak számít mindkét játékos és remél
jük újra hasznos tagjai lesznek egyesüle
tünknek. Csikós Erik és a tiszaberceli ifjú 
titán Lakatos János úgy gondolták, hogy 
beállnak a sorba és megpróbálják előre 
lendíteni csapatunk szekerét, és milyen 
jól gondolták! Végül a szomszédos Ib-
rány ból érkezett Dobránszki Zoltán, aki 
2–3 év kihagyás után tér vissza a focipá
lyára. Előző egyesülete Nagyhalász volt.

A felkészülés végéhez kanyarodva kö
vetkezett két magyar kupamérkőzés, ami 
mellett nem mehetünk el szó nélkül. 

Az első összecsapás a megyei III. osz-
tály Nyírség csoportjában szereplő Gesz-
te réd FC ellen volt. 64 percet emberhát
rányba focizva sikerült tizenegyesekkel 
to vábbjutni. A fiúk ember- és kettős gól 
hát rányba sem adták fel, nagyot harcolva 
megmutatták, hogyan kell az utolsó per
cig küzdeni.

A második fordulóban a velünk egy 
cso portban lévő Tiszaeszlár csapatát fo
gadtuk szintén a hazai publikum előtt. 
Egyen lő erők küzdelméről szólt az első 
játékrész, amit a másodikba félidő elején 
gyors szabadrúgásgól követett. Eszlári 
hely zetek is voltak, de ezeket sikerül ha
tástalanítani a végén pedig szerezni egyet, 
megnyugtatva ezzel magunkat és szurko
lóinkat.

A két forduló után elmondható, hogy 
a társaság kezd összeállni, reméljük a baj
nokság végéig, kitart mindenki, nem adja 

fel senki, és akkor biztosak lehetünk ab
ban, hogy nem alulról felfelé fogunk néz
ni a tabellán, hanem fordítva.

Augusztus 17-én kezdődik 
az őszi szezon Bashalmon, re
méljük idegenben és hazai 
mér kőzéseinken minél több 
néző, buzdítja majd a csapa
tot.

Addig is 3. . . .4 BUJ!

***
Magyar kupa 1. forduló
Buj SE – Geszteréd FC 
4:4 (1:2) büntetőkkel 4:1

Buj, 100 néző, vezette: 
Dr. Resán Gergely (Nagy Gy, 
Szabó Á.)

Buj SE: Homonai – Dobránszki (La
katos 56’), Novák (Fazekas N. 26’), Tilki 
– Horváth – Szentpéteri Á., Takács, Fa
zekas Z., Palcsák (Szilágyi 66’) – Román 
(Csi kós E. 65’), Radó Z (Szentpéteri D. 
78’).

Gólszezők: Román 37’ és 54’, Csikós 
E. 70’, Takács 75’.

Kiállítva: Homonai 26’.

Magyar kupa 2. forduló
Buj SE – Tiszaeszlár SE 2:0 (0:0)

Buj, 140 néző, vezette: Fürjes János 
(Po  koracki T, Rocska R.)

Buj SE: Kiss (Radó G. 46’) – Hor
váth, Novák, Tilki – Urbán (Dobránszki 
69’) – Szentpéteri Á. Tarcza (Fazekas Z. 
66’), Takács, Palcsák (Csikós 79’) – La
katos, Román (Radó Z. 59’)

Gólszerzők: Szentpéteri Á. 55’, Takács 
86’

BUJ SE HÍREI – Elkezdődött a harmadik felvonás

2014–2015 Arany Fácán megyei III. osztály Szabolcs csoport őszi sorsolása:

   1. forduló 2014.08.17. 17:00 Bashalom SE – Buj SE
   2. forduló 2014.08.24. 17:00 Buj SE – Nyírbogdány SE
   3. forduló 2014.08.31. 17:00 Tiszalök VSE II – Buj SE
   4. forduló 2014.09.07. 16:00 Buj SE – Frimex FC
   5. forduló 2014.09.14. 16:00 Tiszadob SE – Buj SE
   6. forduló 2014.09.21. 16:00 Buj SE – Nyírtura FC
   7. forduló 2014.09.28. 15:00 Kálmánháza SE – Buj SE
   8. forduló 2014.10.05. 15:00 Tiszaeszlár SE – Buj SE
   9. forduló 2014.10.12. 15:00 Buj SE – Tiszatelek SE
 10. forduló 2014.10.18. 15:00 Tiszavasvári SE – Buj SE (szombaton)
 11. forduló 2014.10.26. 14:00 Buj SE – Fiatal Gyémántok
 12. forduló 2014.11.02. 14:00 Nyírtelek DSE – Buj SE
 13. forduló 2014.11.09. 13:00 Buj SE – Tiszabercel SE
 14. forduló 2014.11.16. 13:00 Ibrány VSE – Buj SE
 15. forduló 2014.11.23. 13:00 Buj SE – Gávavencsellő SE

Buj SE vezetősége
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Buj község önkormányzatának lapja
Felelős kiadó: Barta Miklós Ferenc polgármester  •  Felelős szerkesztő: Mikovics Miklósné
Nyomdai munkálatok: Tóth Nyomda  •  Munkatársak: Hajdu Alexandra, Harkály Gyuláné,
Hudák Károly, Kiss Józsefné, Munkácsiné Kolozsi Katalin, Oláh Gábor, Oláh Miklósné

Buj Község önKormányzata

2014. augusztus 30-án, szomBaton a sportpályán 

FALUNAPOT
szervez, melyneK KeretéBen megrendezi

a XII. BujI Lecsófőző Versenyt
a nap programja:

06:00 Zenés ébresztő a község utcáin
08:00 Iskolások néptánca három helyszínen: benzinkút, régi mozi, Kossuth tér
08:00 Helyfoglalás
10:00 Ünnepélyes megnyitó, tűzgyújtás
10:30 Óvodások és általános iskolások műsora
11:30 Romwalter-duó gyerekműsora
12:00–14:00 11-es rúgó verseny gyerekeknek, felnőtteknek
12:30 Kistáltos Lovasudvar bemutatkozása és Balogh Gábor színész zenés műsora
13:30 A Napfény Nyugdíjas Egyesület műsora
13:45 Y2K tánciskola
14:15 Hortobágyi csikósok lovasbemutatója
15:00 Kiváló közalkalmazotti díj átadása. A lecsófőző- és sportverseny eredményhirdetése
16:00 VASTAG CSABA
16:30 Kéki Nefelejcs Felnőtt Néptánc Egyesület fellépése
17:00 Bancsók Dzsenifer könnyűzenei előadása
17:30 Vajas Dávid és Vajas Krisztina könnyűzenei előadás
18:00 ArADSZKy LÁSZLÓ
19:00 Y2K tánciskola 
20:00 DJ SZATMÁrI ÉS JUCUS
20:45 Tűzijáték
21:00 Pályabál

Napközben: Lovas-fogatos kocsikázás, motoros felvonulás, vidámpark, vízifoci

Fontos: a Lecsófőző Versenyre 2014. augusztus 28-án, csütörtökön 16.00 óráIg Lehet 
jeLentkeznI a poLgármesterI hIVataLBan. 

neVezésI díj: 2.000,– ft. mIndenkI saját anyagBóL, hozott eszközökkeL főz, 
a tűzIfát a rendezők BIztosítják. a heLyezettek díjazásBan részesüLnek.

a sportpáLya terüLetén Ingyenes parkoLó áLL a Vendégek rendeLkezésére.
kóstoLójegy a heLyszínen VásároLható: 200,– ft/adag

mInden érdekLődőt szeretetteL Várunk.
Rendezők


